
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Gældende anbefalinger og retningslinjer for Solrød 

Kommunes daginstitutioner og dagplejen 

 

Kære forældre 

 

Vi skriver til jer for at gøre jer opmærksomme på de gældende anbefalinger og retningslinjer, der er for 

Solrød Kommunes daginstitutioner og dagplejen.  

 

Personalet i daginstitutionerne yder hver dag en kæmpe indsats for at holde Covid-19-smitte ude af 

institutionen, så de kan forblive åbne samt for at holde smittetrykket nede. Der bruges ekstra ressourcer 

på hygiejne og rengøring, samtidig med at børnenes hverdag i daginstitutionen skal forløbe så normalt 

som muligt ud fra de gældende retningslinjer.     

 

Det vil derfor være en stor hjælp for personalet, at I hjælper dem med at overholde de gældende 

anbefalinger og retningslinjer, der er i daginstitutionerne og dagplejen.  

 

1. Mundbind/visir, hvis I afleverer eller henter jeres barn - indenfor 

Hvis I afleverer og henter jeres barn indenfor, er det et krav, at I bærer mundbind. Dette er også gældende 

for søskendebørn over 12 år. 

 

Jeres mulighed for at hente børnene indenfor i daginstitutionen afhænger af de enkelte dagtilbuds fysiske 

rammer. Den enkelte daginstitution og dagplejen koordinerer, hvordan I forældre afleverer og henter jeres 

børn ud fra retningslinjerne og de fysiske rammer.  

 

Vi opfordrer fortsat til, at der kun kommer én forælder pr. barn ind i dagtilbuddet. Ved indgangspartiet til 

dagtilbuddet vil der være håndsprit og nogle steder engangshandsker til rådighed.  

 

Inden I går ind, bedes I enten afspritte jeres hænder eller anvende engangshandsker. Dette gælder også 

for søskende, der er med. 

 

2. Mundbind/visir, hvis I afleverer eller henter jeres barn - udenfor 

Hvis I afleverer og henter jeres barn udenfor, er der ikke et krav om at bære mundbind, men derimod en 

opfordring til det b.la. for at vise hensyn til andre personer, der står i kø foran døren til daginstitutionen 

samt til personalet, der skal hjælpe jeres barn ind og ud af døren.  

 

Samme opfordring er også gældende, hvis I afleverer og henter jeres barn ved legepladsens område. 

 

3. Undtaget for mundbind/visir 

Hvis I som forældre er undtaget for at bære mundbind, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for jer 

at komme ind i daginstitutionen eller dagplejen. I skal derfor i stedet aflevere og hente jeres barn udenfor 

med skærpet opmærksomhed på god afstand til andre forældre, børn samt personalet.  
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Hvis I er fritaget for at bære mundbind, opfordrer vi til, at I påfører jer Sundhedsstyrelsens badge ”Fritaget 

fra at bære mundbind og visir”.   

 

4. Hold god afstand 

Vær opmærksom på, at afstandskravet til andre børn, forældre og personalet er på 2 meter, så hold derfor 

god afstand til andre, når I afleverer og henter både indenfor og udenfor.  

 

5. Opfordring til at holde børn hjemme 

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer fortsat alle forældre om at overveje, om de har mulighed for 

at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.  

 

Hvis der en gang i mellem er mulighed for, at jeres børn kan have korte dage, eks. fra kl. 9.00-15.00, vil det 

også være en stor hjælp for personalet, da antallet af færre børn giver mere plads til dannelse af små 

grupper og mere luft samt afstand mellem børnene.  

 

At holde jeres børn hjemme kan hjælpe med at bringe smittetrykket ned, og det vil lette presset på 

personalet, som gør deres allerbedste for at skabe gode rammer for børnene.  

 

Vi håber at I vil bakke personalet op og sammen hjælpe med at håndhæve retningslinjerne.  

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 

 


